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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Frida Andersson

2020-06-03

Dnr KS 2020-448

Kommunstyrelsen

Höjning av friskvårdsbidrag 2020 på grund av Covid-19
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om ett extra friskvårdsbidrag på 500 kr att
nyttjas under år 2020 för anställda medarbetare med månadslön som arbetat
under april månad 2020, och som omfattas av kommunens ordinarie
regelverk för friskvårdsbidrag.
2. Kommunstyrelsen beslutar om att ett friskvårdsbidrag på 500 kr att nyttjas
under år 2020 ska erbjudas timavlönade medarbetare som varit i aktivt
arbete någon gång under april 2020.
3. Kommunstyrelsens budgetram för år 2020 utökas med högst 6,0 mnkr som
fördelas till nämnderna vid årets slut utifrån nyttjandet. Utökningen
finansieras med kommunstyrelsens resursmedel.
Ärende
Linköpings kommun vill visa alla medarbetare uppskattning för deras goda
insatser i samband med Corona-pandemin. Uppskattningen bör vara av sådant
slag att den omfattas av skattefrihet och att den kan utges i närtid.
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Kommunledningsförvaltningens föreslår att uppskattningen för goda insatser
ska utges i form av friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidrag som riktar sig till
samtliga medarbetare kan vara skattefri så till vida den är av ett mindre värde i
form av ersättning för enklare motion och annan friskvård.
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär att alla anställda medarbetare
med månadslön som arbetat under april månad och inkluderas i de ordinarie
reglerna kring friskvårdsbidrag, erbjuds ett extra friskvårdsbidrag under 2020
med 500 kronor. Kommunledningsförvaltningens förslag innebär också att ett
friskvårdsbidrag i form av en summa på 500 kr ska erbjudas timavlönade
medarbetare som varit i aktivt arbete någon gång under april 2020.
Det extra friskvårdsbidraget hanteras via kommunens upphandlade
friskvårdsleverantör.
__________
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Bakgrund
Linköpings kommun vill visa alla anställda medarbetare uppskattning för deras
goda insatser i samband med Corona-pandemin. Kommunen erbjuder redan
sedan tidigare friskvårdsbidrag till tillsvidareanställda medarbetare samt till
visstidsanställda medarbetare med månadslön.
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär att alla anställda medarbetare
med månadslön som arbetat under april månad och inkluderas i de ordinarie
reglerna kring friskvårdsbidrag, erbjuds ett extra friskvårdsbidrag under 2020
med 500 kronor.
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär också att ett friskvårdsbidrag i
form av en summa på 500 kr ska erbjudas timavlönade medarbetare som varit i
aktivt arbete någon gång under april 2020.
Ekonomiska konsekvenser
Antal tillsvidareanställda medarbetare samt visstidsanställda medarbetare med
månadslön uppgick i april månad till 10 271 personer. Kostnaden för extra
friskvårdsbidrag för dessa uppgår därmed maximalt till 5 135 500 kr. Utöver
detta tillkommer friskvårdsbidraget på 500 kronor för timavlönade medarbetare
som har varit i aktivt arbete någon gång under april månad 2020. Antalet
uppgår till cirka 1700 personer, vilket ger en kostnad på cirka 850 000 kr.
Maximal kostnad vid fullt utnyttjande av det extra friskvårdsbidraget uppgår
5 985 500 kr.
Kommunala mål
Attraktiv arbetsgivare
Hållbar kompetensförsörjning
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med ekonomidirektören som tillstyrker förslag till
finansiering.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Skriftlig information har lämnats till fackliga organisationer.
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Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Sonja Erlandsson

Beslutet skickas till:
Förhandlingschef, Frida Andersson

